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Benvolgudes famílies, 

Ja la tenim!! Amb retard però aquí està, la Xiruca del primer trimestre 

d’aquest curs! Última Xiruca dels anys ’10!! 

Canvi de dècada i canvi també d’imatge, la Xiruca a partir d’ara tindrà unes 

característiques més pròpies que intentarem mantenir al llarg dels cursos. 

Aquesta és la primera i encara es troba en una fase experimental, però ja 

anireu veient diferents detallets que esperem que us sorprenguin i us 

agradin!! 

Per començar volem donar un nucli temàtic a cada revista, quelcom que 

estigui present en tots els articles de cada grup; un tema. Com hem dit, al 

trobar-nos en una fase experimental, en aquesta revista potser costarà 

tobar aquest tema conductor, però esperem poder arribar a fer-ho en el 

futur. 

D’altra banda, volem que aquesta revista esdevingui això mateix, una revista! 

Per això volem demanar la vostra col·laboració (a vosaltres infants, joves, 

famílies, monis, exmonis...), i és que ens agradaria que en números futurs 

apareguin articles escrits per qualsevol persona que tingui interès en 

qualsevol cosa relacionada amb l’esplai: inquietuds, felicitacions, crítiques... 

Podeu enviar el que vulgueu al mail de l’esplai: esplaisantmiquel@gmail.com i 

esperar que surti al número del trimestre corresponent. Sabem que suposa 

feina, per això no volem res especial ni molt llarg si no voleu, bàsicament 

que ens envieu alguna cosa, unes ratlles, el que se us acudeixi. Nosaltres 

estarem contentíssims si ens ho feu arribar!!! 

Esperem que gaudiu d’aquest número i ens veiem aviat! 

 

Atentament, 

La comissió de Xiruca (Roger i Toni) 

INTRO 



  

GRUPS 



  ESTELS 

En un salón Francés ! Dansa del cowboy Pedro ! 

Tutuà Tutuà ! 

 

El tren de l’alegria ! 

 

Canço de la felicitat ! Dansa de la palmera ! 

https://www.youtube.com/embed/jNKGDH-b3mI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OgzrVrOgrY0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ZTZknvV7AtA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ybzKCBBAPvs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/No8t0nwTpsU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hJRBMP25j5g?feature=oembed


  EVEREST 

Aquest primer trimestre els nens han decidit per la xiruca fer 

aquest vídeo, és un concurs de reptes el qual els va aportar molta 

diversió. 

De cara al segon trimestre vam decidir de preparar-ne un 

amb més temps i molt més divertiiit! 

Esperem que us hagi agradat! :D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhR9INldtuk


Alpins hem fet aquests collages tan xulos! Us agraden?? Som tots 

uns artistes! 

ALPINS 



  
  

I encara més!! 



  CASTORS 

Us va agradar el Fons de l’escenari de la Trobada de Nadal? 

Doncs el vam fer nosaltres!! Aquí teniu algunes fotos de quan 

el vam fer!! 



  

Aquí teniu uns breus videos on demostrem les nostres 

habilitats amb la música urbana!nYeah!! 

https://www.youtube.com/embed/s3svCAkuzQA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/mSD-jvXUytU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/FaTSCLjnpk0?feature=oembed


  LLAMPADA 

Aquí teniu unes boniques imatges on podreu veure ràpidament 

com ens ha anat el trimestre! 



 

 

  

NARVALS 

Navals hem preparat aquest petit vídeo amb algunes imatges de 

nosaltres fent coses amb una música guai de fons, esperem que 

us agradi!!!   

https://drive.google.com/open?id=1cMGBL8SvU5H4N5oqnXYcLfDE-QuOVlGD


 


